MANTELZORG(ERS)

‘Ik praat er zo min mogelijk over...’
Ook Bart is wel degelijk mantelzorger !
De wekker van Bart
gaat iedere morgen om
kwart voor zeven, ook
als hij bijvoorbeeld de
eerste twee uur vrij
van school heeft. ,,Mijn
dag begint altijd met de
broodtrommels voor mij
en mijn zusje van tien.’’
Door de ziekte MS kan
Barts moeder dat niet
zelf. Omdat zijn ouders
gescheiden zijn, voelt
Bart zich als het ware
de man in huis.
door de redactie

BREDA - ,,Na de broodtrom-

mels dek ik dan de tafel.
Mijn moeder wil haar ontbijt op hebben als de thuiszorg komt om haar te helpen
met aankleden’’, zo gaat de
16-jarige Bart van den Broek
verder. Inmiddels zorgt hij
al een tijd voor zijn moeder
die MS heeft.
Overdag naar school
Overdag gaat Bart gewoon
naar school. Hij zit in havo
4 en zijn moeder stond erop
dat Bart het meteen vertelde
dat zij MS had, ook al was de
ziekte in het begin nog maar

nauwelijks zichtbaar. ,,Achteraf gezien maar goed ook,
want nu houden ze er rekening mee. Bijvoorbeeld met
de tussenuren, dan moet je
eigenlijk op school blijven.
Maar ik mag dan wel naar
huis, om mijn moeder gezelschap te gaan houden. Gelukkig zijn mijn cijfers goed,

16-JARIGE BART VAN
DEN BROEK ZORGT
VOOR MOEDER MET
MULTIPLE SCLEROSE
dus ‘t valt verder niet zo op.’’
Nog nooit van gehoord
,,De diagnose Multiple Sclerose kreeg mijn moeder toen
ik twaalf was. Ik had nog
nooit van de ziekte gehoord.
Alleen die naam al vond
ik heel eng. Iemand zei dat
mama misschien in een rolstoel zou komen.’’
Een grillige ziekte
Inmiddels weet Bart dat 80
procent van de MS-patiënten na 10 jaar nog kan lopen.
Hij heeft wel gemerkt dat MS
een grillige ziekte is. ,,Vaak
heeft ze nauwelijks gevoel
in haar handen en dan kan
ze nog geen mesje vasthouden. Maar soms gaat het weken achter elkaar een stuk
beter. Ik kook drie keer per

Iedereen die een hele tijd onbetaald zorgt voor een ander, is een mantelzorger. En dat kunnen dus ook jonge mensen zijn, zoal;s Bart,
die voor zijn moeder met MS zorgt. En ook die jonge mantelzorgers wil de gemeente Breda graag bedanken met een bon van 75 euro.

week en als het goed gaat,
dan doen we het samen.’’
Regel dingen gewoon zelf
De vrienden van Bart weten
dat zijn moeder ziek is, maar
hij praat er zo min mogelijk
over. ,,Dan vinden ze me alleen maar zielig. En ik zit

niet te wachten op medelijden. Daar heb ik niks aan.
Ik regel de dingen gewoon
graag zelf.’’ Het is duidelijk
dat Bart zo min mogelijk
aandacht wil voor zijn situatie. Het woord mantelzorger,
dat kent hij niet eens. Maar
hij is het wel degelijk!

Breda waardeert mantelzorg met een (bedank)bon

Kent u iemand die een hele tijd onbetaald zorgt voor een
ander? Of doet u dat zelf? De gemeente wil mantelzorgers
bedanken met de ‘mantelzorgwaardering’, een bon van
75 euro om te winkelen, of voor een etentje of avondje uit.
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